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els socis és ajudar la junta i que
ningú deserti perquè a davant
tenim l'onada del Centenario i
h e m d ' e s t a r més u n i t s q u e
mai»
2. «La culpa és repartida però
els jugadors haurien de ser més
professionals. Crec que h a n
enganyat una mica l'entrenador i tant en Gaspart com en
Rexach tenen la meva confiança»

Per exemple, qualsevol entrenador s'ho pensaria ara a l'hora
d'acceptar u n a oferta. Hem
caigut massa baix!»
Leopold Barrera
President PB Premià de Mar
1. «Els jugadors i l'entrenador del primer equip perquè no
mostren ganes»
2. «Posar un límit salarial i
cobrar per objectius aconseguits»

Esteban García
President PB de Madrid
1. «La culpa la tenen els jugadors i l'entrenador, ja que el
president ha fet cas del que la
gent li ha demanat».
2. «A aquestes altures és difícil trobar una solució. No hi
ha alternatives per l'entrenador, pel president, ni a nivell de
fitxatges. Em conformaria amb
restablir la bona imatge. Tothom se'n fot de,nosaltres».
Miquel Gay
President PB de Manlleu
1. «Tots els estaments del
club són responsables de la crisi. L'entitat, amb la seva indef i n i d o , a l i m e n t a qualsevol
dubte. Sempre es parla de projecte, però cada any acaba sent
de transició».
2. «S'ha de començar per un
canvi a la banqueta, perquè és
la solució més senzilla i ràpida.
No es p o t s u b s t i t u i r tota la
plantilla. Em fa por que el club
no tingui diners per fitxar»

Albert Pujol
President PB de Ripoll
1. «Els culpables de la situació són els jugadors, que no es
p r e n e n el seu ofici seriosament. Si l'equip "fos líder amb
nou punts d'avantatge, tot seria una bassa d'oli. Els resultats
esportius marquen l'estat de
salut de la institució»
2. «Cal modificar la forma de
pagament dels salaris dels jugadors. Els futbolistes han. de.
cobrar per objectius aconseguits: un sou cada mes i incentius per guanyar títols»

Els cos tècnic del Barca perilla si l'equip perd a Tenerife. / EFE.

Salvador Aragall
PRESIDENT PB SANT ADRIÀ DE BESÒS

©A la penya coincidim a
donar la culpa a
'•
Vicenç Segíirra
l'entrenador. Noté
President PB Masnou
1. «Els jugadors i l'entrena- personalitat i en moltes
dor del primer equip»
ocasions fa canvis que no
2. «Canvi d'entrenador»
s'acaben d'entendre

Joan Martí
President de la PB Mataró
1. «Tot el'club, tant la directiva com l'equip»
2. «Renovació del club, sobretot pel que fa a la plantilla»
Enric Codorniu
President PB MontCaroR.
1. «Els jugadors amb la seva
actitud perquè no senten gens
els colors del Barca. Estem seguint el model de Cruyff i falta
més sang de la casa»
2. «Que pugi gent del planter
i que es facin més fitxatges nacionals que sàpiguen realment
què és aquest club»
Rogeli Serra
President PB Montserrat
1. «Crec que és una qüestió
dels jugadors que estan passant un mal moment, incrementat per l'entorn. La decisió
de la junta de. donar confiança
sí jefe, a l'eiítrenador, és la més
encertada»

2. «El president ja ha actuat
com calia, donant el seu suport
incondicional al tècnic Rexach,
per fer pinya amb tota la plantilla»
Mariano Júdez
Vicepresident PB Palafrugell
1, «Hi ha un desconcert força
important i generalitzat en tots
els àmbits del club»
2. «Hi ha d'haver un canvi.
Substituir el pfésident és molt
difícil, perquè ha estat elegit
democràticament. El primer
que cal canviar és la iniatge que
dóna el club»
Francesc Marin
President PB el Paral·lel1. «La culpa la té el tècnic i,
al ser aquest u n a imposició de
la directiva, implica que la directiva també és culpable»
2. «La direcció del Barcelona
per part de Rexach era la crò-

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 31/1/2002. Page 4

nica d'una mort anunciada. Els
jugadors el volen fer fora i ell ha
perdut els papers»

Manuel López
PRESIDENT PB SEVILLA

©Rexach no és la persona

Ferran Beltran
President PB Ribera Baixa
1. «La culpa de tot la té la pi-.
Iota, que no vol entrar a la porteria. Els mitjans de comunicació també tenen molta part de
culpa, es van carregar un bon
entrenador com era Van Gaal.
Tot i això set punts respecte al
líder no són gaire diferència»
2. «La carrera esportiva dels
futbolistes d'elit és molt curta
i penso que s'hauria de treballar més amb els joves del planter»

Xavi Roset
indicada perdirigirel
President PB Pobla de Segur
1. «Els responsables sónl'en- Barca. No entenc com
trenador i els jugadors. L'en- l'equip potanartan
trenador perquè no sap portar malament amb la
l'equip, no sap fer canvis, no té plantilla qué té
Miquel Àngel Vives
caràcter i no s'imposa. I dels juPresident PB Sang Culé
gadors, si tots fessin com Car1. «És un problema de planiés Puyol seria una altra cosa.
tejament de temporada. La diNo hi ha uñió entre els jugarectiva i el .cos tècnic són els
Josep Ferré
dors ni dins ni fora del camp.
principals responsables i, en
President PB Plana de Vic
I en Puyol ha de jugar més
1. «Els jugadors són els pri- un segon terme, els jugadors»
avançat per tirar endavant l'e- mers culpables de la situació
2. «Ara hem de mirar de tirar
quip»
del Barca, perquè no han dcr endavant com puguem i al fi2. «Cal canviar l'entrenador, mostrat esperit per guanyar. nal de temporada mirar d'arreperquè ara no toca canviar la . Però les responsabilitats tam- glar-ho»
junta. Hauria de tornar Van bé afecten l'entrenador, sense
Gaal, perquè està lliure l'coneix autoritat per controlar el vestiSalvador Aragall
l'equip. A més, cal mà dura»
dor, i la directiva,' incapaç de
President PB St. Adrià de B.
trobar solucions a la crisi»
1. «Per tots els comentaris
Pascual Aixandria
2. «L'única solució possible que se senten per aquí la penya
President PB de Poblenou
és la convocatòria d'eleccions tothom coincideix a donar la
1. «Jugadors; entrenador, di- de forma immediata. Si només ciilpa a l'entrenador. No té perrectiva i públic són els culpa- es canvia d'entrenador, conti-~ sonalitats en moltes ocasions
bles. El comportament dels es- nuarem amb els mateixos pro- fa canvis que no s'acaben d'entendre»
pectadors de diumenge passat blemes»
2. «Per mi s'hauria de fitxar
a la llotja va ser vergonyós.
un entrenador amb autoritat.
Anar al camp arrib calces al cap
Ramon Marsal
Penso que un bon candidat sei sostens a la mà no és admiPresident PB Prats de LI.
sible. El públic m'avergonyeix
1. «La directiva, se'ls ha es- ria en Schuster, que ho està
i els jugadors m'avorreixen»
capat de les màns la situació ferit bé amb el Jerez»
2. «No sé quina és la solució. del tot»
2: «Convocar eleccions tan
Jaume Pla
Potser l'entrenador no hi posa
Pres. PB St Feliu de Guíxols
el que s'hi ha de posar. També aviat comes pugui. Quant a l'equip no veig massa sortides.
1. «Sembla estrany que els
fan falta jugadors amb sang»

